
január  1., szerda 
 

10 óra, templom – ünnepi gyülekezeti 
istentisztelet úrvacsorával 
17 óra, gyülekezeti ház – gyülekezeti 
istentisztelet úrvacsorával 
 

január 2., csütörtök 
 

17 óra, gyülekezeti ház – istentisztelet 
 

január 3., péntek 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
 

január 4., szombat 
 

18 óra, Luther-sarok, ifjúsági alkalom 
 

január 5., vasárnap 
 

10 óra, templom – gyülekezeti istentisztelet 
úrvacsorával 
17 óra, templom – vespera 
 

január 6., hétfő, vízkereszt ünnepe 
 

10 óra, templom – ünnepi gyülekezeti 
istentisztelet 
 

január 7., kedd 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
14.30 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
(Fénysugár Nyugdíjas Egyesület) 
17 óra, gyülekezeti ház – imaóra 
17.30 óra, gyülekezeti ház – énekkari próba 
 

 
 

január 8., szerda 
 

16 óra, gyülekezeti terem – nyugdíjas 
pedagógusok összejövetele 
 

január 9., csütörtök 
 

14 óra, Ezüst Fenyő Otthon – istentisztelet 
15 óra, Platán Otthon – istentisztelet 
17 óra, gyülekezeti ház – istentisztelet 
18 óra, gyülekezeti ház – Férfiak sátra 
 

január 10., péntek 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
 

január 11., szombat 
 

18 óra, Luther-sarok, ifjúsági alkalom 
 

január 12., vasárnap 
 

9 óra, Győry-terem – családi istentisztelet 
10 óra, templom – gyülekezeti istentisztelet, 
10 óra, gyülekezeti ház – tipegő istentisztelet 
17 óra, Győry-terem: Asztali Beszélgetések. 
 

január 13., hétfő 
 

17 óra, gyülekezeti ház – Lelki Támogató 
Közösség alkalma 
 

január 14., kedd 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
14.30 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
(Fénysugár Nyugdíjas Egyesület) 
17 óra, gyülekezeti ház – imaóra 
17.30 óra, gyülekezeti ház – énekkari próba 

január 16., csütörtök 
 

17 óra, gyülekezeti ház – istentisztelet 
úrvacsorával 
 

január 17., péntek 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
 

január 18., szombat 
 

18 óra, Luther-sarok, ifjúsági alkalom 
 

január 19., vasárnap 
 

9 óra, Győry-terem – családi istentisztelet 
10 óra, templom – gyülekezeti istentisztelet 
az ifjúság szolgálatával, utána „Kávé, tea, 
kötetlenség” 
17 óra, az ökumenikus imahét nyitó alkalma 
 

január 19-26. 
 

Ökumenikus imahét. Az alkalmak minden 
nap 17 órakor kezdődnek, a részletes 
programról később adunk tájékoztatást. 
 

január 21., kedd 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
15 óra, gyülekezeti ház – Fénysugár 
Nyugdíjas Egyesület alkalma 
17 óra, gyülekezeti ház – imaóra 
17.30 óra, gyülekezeti ház – énekkari próba 
 

január 24., péntek 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
 

 



január 26., vasárnap 
 

9 óra, Győry-terem – családi istentisztelet 
10 óra, templom – gyülekezeti istentisztelet 
10 óra, gyülekezeti ház – tipegő istentisztelet 
17 óra, az ökumenikus imahét záró alkalma 
 

január 27., hétfő 
 

15 óra, gyülekezeti ház – a Diakóniai Csoport 
együttléte 
 

január 28., kedd 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
14.30 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
(Fénysugár Nyugdíjas Egyesület) 
17 óra, gyülekezeti ház – imaóra 
18 óra, gyülekezeti ház – énekkari próba 
 

január 30., csütörtök 
 

17 óra, gyülekezeti ház – istentisztelet 
 

január 31., péntek 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
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